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Mesto Prešov 

Materiál 
na XXXVI. riadne zasadnutie 
Mestského zastupitel'stva v Prešove dňa: 6.5.2013 

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo: 18-2 

Informácia o proteste prokurátora proti uzneseniu 

Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 

k zosúladeniu VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania 


psov a novelizácii VZN č. 6/2010 o čistote a poriadku 


Obsah materiálu: 
1. obal 
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove 
3. dôvodová správa 
4. protest prokurátora sp. zn. Pd 22/13-8 zo dňa 28.3.2013 
S. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 
6. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 354/2013 zo dňa 18.3.2013 

Predkladateľ 


Meno a priezvisko: Ing. MariárLHarčarľk 


• Funkcia/pracovné zaradeniek ri.aQiťeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsU 
Podpis: rv~- IDátum: 29.4.2013 
Podnet: protest prokurátora p~dľa § 22 ods. 1 písm. b), § 26 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokUratúre 
v znení neskorších predpisov zo dňa 28.3.2013, sp. zn. Pd 22/13-8 .. 

Gestor: oddelenie energetiky, dopravy a životného I?rostredia MsÚ 
oddelenie verejnoprospešných činností MsU 

Vedúci gestora 
: Meno a priezvisko: Ing. Adriana Compeľová, Mgr. Martin Olejár 
• Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia 

vedúci oddelenia vere' noprospešných činností 


Podpis: Dátum: 29.4.2013 

.\ .t;n ~\\:\ 

{/ \'1 
Vypracoval Posúdil 	 Schválilo 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 


JUDr. Beáta Findišová Mgr. Katarína Kireta v Prešove uznesením číslo .... 

Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 


. právnička 	 prednostka/MestskéhO úradu 
v Prešove / J. 

Podpis: 	 1\ 
-'. 

Podpis: ~ "",,oP' .;;z, 9/ 
Dátum: 24.4.2013 Dátum: 29.4.2013 Dátum: 
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Informácia o proteste prokurátora proti uzneseniu 

Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 
k zosúladeniu VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach Vydanie: 

držania psov a novelizácii VZN č. 6/2010 o čistote a poriadku
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 6.5.2013 číslo: ..J2013 

k informácii o proteste prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupitel'stva v Prešove 

č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 k zosúladeniu VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach 

držania psov a novelizácii VZN č. 612010 o čistote a poriadku 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

informáciu o proteste prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove 

č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 k zosúladeniu VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach 

držania psov a novelizácii VZN č. 6/2010 o čistote a poriadku. 
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Informácia o proteste prokurátora proti uzneseniu 

Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012
1;:;1 k zosúladeniu VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach Vydanie: 

držania psov a novelizácii VZN č. 612010 o čistote a poriadku
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom :XXVIII. riadnom zasadnutí dňa 10.12.2012 

uznesením č. 299/2012 požiadalo prednostu Mestského úradu v Prešove zosúladiť VZN 

č. 17112008 o niektorých podmienkach držania psov a novelizáciu VZN č. 6/2010 o čistote 

a poriadku vo vzťahu k úprave sankcií a príprave cenníka za prípadné porušeníe, ktoré bude 

súčasťou týchto VZN. 

Vzhľadom na pochybnosti o súlade tohto uznesenia so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, Mestský úrad v Prešove sa obrátil na Okresnú prokuratúru Prešov o preskúmanie jeho 

zákonnosti. 

Dňa 11.4.2013 Okresná prokuratúra Prešov doručila Mestu Prešove pre Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. b), § 26 zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre") zo dňa 

28.3.2013, sp. zn. Pd 22/13-8, ktorým navrhuje uvedené uznesenie zrušiť. 

Protest prokurátora je súčasťou tejto informácie. 

Keďže Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 18.3.2013 uznesením č. 354/2013 

protestom napadnuté uznesenie zrušilo skôr než o proteste prokurátora sa dozvedelo, nie je 

dôvodné, aby mestské zastupiteľstvo postupovalo spôsobom ustanoveným v § 26 ods. 2 zákona 

o prokuratúre, teda aby protestu prokurátora vyhovelo a napadnuté uznesenie opäť zrušovalo. 

O spôsobe a čase zrušenia protestom napadnutého uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove č. 299/2012 bude Okresná prokuratúra Prešov informovaná. 
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OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV 

l JJ Masarykova Č 16, 080 O 1 PREŠOV 

Pd 22/13-8 Prešov, 28.03.2013 

MESTO PREŠOV I I 
Mestský I1rad v Prešove .~ : 

I-------::.;;.:.:.;:=:!.....:.;;::r.-=--...;:...,;,..:....:::-~___l..__. ! 

Do~lo dtla: 11 /Jlf ItllJ Reg. značka: • 
Mesto Prešov 
Mestské zastupiteľstvo Číslo spisu: ..::nak hodnoty a lehota· 

uloženia: 
Hlavná 73 Prílohy: Vybavuje: 
080 68 Prešov 

Evid. číslo do~lej pošty: g; 92t'/2!JIJ 

Vec: Protest prokurátora podl'a § 22 ods. 1 písm. b), § 26 zákona Č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre) 

I. 

Proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Č. 299/2012 zo dňa 
10.12.2012 (ďalej len uznesenie), ktorým mestské zastupiteľstvo žiada prednostu 
Mestského úradu v Prešove zosúladiť VZN Č. 171/2008 o niektorých podmienkach 
držania psov a novelizáciu VZN Č. 612010 o čistote a poriadku vo vzťahu k úprave 
sankcií a príprave cenníka za prípadné porušenie, ktoré bude súčasťou týchto VZN, 
podávam podľa § 22 ods. 1 písm. b), § 26 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre) 

PROTEST PROKURÁTORA 

Podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona o prokuratúre navrhujem protestom 
napadnuté uznesenie zrušiť. 

Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný do 30 dní od 
doručenia protestu podl'a návrhu prokurátora uvedeného v proteste toto opatrenie zrušiť 
alebo nahradiť opatrením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi (§ 26 ods. 2 zákona o prokuratúre). 

Ak obec (mestská časť, mesto) nezruší na základe protestu prokurátora uznesenie 
obecného zastupiteľstva (miestneho zastupitel'stva, mestského zastupitel'stva), môže 
prokurátor podať na súd návrh podľa osobitného zákona (§ 250 zf Občianskeho 
súdneho poriadku) na zrušenie tohto uznesenia (§ 26 ods. 7 zákona o prokuratúre). 

Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa nemožno odvolať ani podať rozklad 
(§ 26 ods. 9 zákona o prokuratúre). 

Podľa § 26 ods. 10 veta pred bodkočiarkou zákona o prokuratúre, účinnosť 
opatrenia, proti ktorému bol podaný protest prokurátora, sa pozastavuje uplynutím 
lehoty ustanovenej na vybavenie protestu (odsek 2). 



II. 

Odôvodnenie: 

Na základe podnetu tunajšia prokurattJra vyžiadala od mesta Prešov spisový 
materiál týkajúci sa prijatého uznesenia č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012. Predmetný 
uznesením sa mestské zastupiteľstvo žiada prednostu Mestského úradu v Prešove 
zosúladiť VZN č. 17112008 o niektorých podmienkach držania psov a novelizáciu VZN 
č. 612010 o čistote a poriadku vo vzťahu k úprave sankcií a prlprave cennika za 
prlpadné porušenie, ktoré bude súčasťou týchto VZN 

Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, povinnosti možno ukladať zákonom 
alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práva slobôd. 

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z.z., na priestupky a ich prejednávanie sa 
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z.z., na rozhodovanie o pokutách a na 
ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Podľa § 12 zákona o priestupkoch, pri určení druhu sankcie a jej výmery sa 
prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho 
následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na 
osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v 
kárnom alebo disciplinárnom konaní. 

Druh a výmera sankcií za spáchanie priestupku vyplývajú zo zákona 
o priestupkoch, resp. z jednotlivých zákonov chrániacich právom chránené záujmy. 
Hmotnoprávne zásady na ukladanie sankcií, rovnako ako aj procesný postup je 
upravený zákonom o priestupkoch. 

Navrhovaný postup zavedenia cenníka pokút za konanie naplňujúce znaky 
Skutkovej podstaty priestupku. by bol v rozpore so zákonom o priestupkoch, podl'a 
ktorého pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, 
najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky. na okolnosti, za ktorých bol 
spáchaný, na mieru zavinenia. na pohnútky a na osobu páchateľa. 

Naviac je potrebné poukázať na § 7 zákona č. 282/2002 Z.z., ako aj na § 12 
zákona č. 219 /1996 Z.z., ktoré ustanovenia upravujú priestupkovú oblasť na úseku 
týchto zákonov. 

V konkrétnom prípade prejednávanie priestupkov je činnosťou, v ktorej sa právne 
normy aplikujú. Aplikáciu práva nemožno stotožniť s tvorbou práva. Preto z oprávnenia 
aplikovať ustanovenia platnej právnej úpravy o priestupkoch nemožno odvodiť 
oprávnenie tvoriť priestupkové právo. 

Vytváranie, resp. dotváranie priestupkového práva nie je oblasťou, kde by malo 
alebo mohlo dôjsť k uplatneniu normotvornej právomoci obcí a miest. 

Vychádzajúc z princípu právneho štátu, podl'a ktorého panstvo zákona platí pre 
všetky subjekty, ktoré svoje práva a povinnosti v rámci štátu vykonávajú, nie je možné 



aby verejná moc samosprávnych subjektov, teda aj obce či mestá, si vytvárali akési od 
štátnej moci nezávislé právo. 

S poukazom na vyššie uvedené je podanie protestu prokurátora zákonné a 
dôvodné. 

V zmysle § 26 ods. 8 veta prvá zákona o prokuratúre rozhodnutie o proteste 
doručí orgán, ktorý o proteste rozhodoval, prokurátorovi. 

JUDr. jť~;~v~ň~

okresný prokurátor 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z XXVIII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 10.12.2012 číslo: 29912012 

k poslaneckému návrhu PhDr. Michala Kaliňáka na zosúladenie VZN č. 171/2008 
o niektorých podmienkach držania psov a novelizáciu VZN č. 6/2010 o čistote 
a poriadku 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Ž i a d n 
prednostu Mestského úradu v Prešove 
zosúladiť VZN Č. 171/2008 o niektor)'ch podmienkach držania psov a novelizáciu VZN 
Č. 6120 l O o čistote a poriadku vo vzťahu k úprave sankcií a príprave cenníka za prípadné 
porušenie, ktorý bude súčasťou týchto VZN. 
Termín: február 

JUDr. Pavel H A G Y A R l 

primátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka PhDr. Rudolf Dupkala 
v 

Iv1gr. rvIária Čížiková -=-t: 
PhDr. Jvlartin Lipka, PhD. !>J~1 

/ / 

F ľ\lsľJ/SP-O l 7/1 / 



Strana 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 111 

UZNESENIE 

z XXXlV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 18.3.2013 číslo: 35412013 

k návrhu na zrušenie uznesenia z XXVIII. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 k poslaneckému návrhu 
PhDr. Michala Kaliňáka na zosúladenie VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach 
držania psov a novelizáciu VZN č. 612010 o čistote mesta a verejnom poriadku 
vo vzt'ahu k úprave sankcií a príprave cenníka za prípadné porušenie, ktorý bude 
súčast'ou týchto VZN 

l\'lestské zastupiteľstvo v Prešove 

zrušuje 

uznesenie z XXVIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 299/2012 
zo dňa 10.12.2012 k poslaneckému návrhu PhDr. Michala Kaliiíáka na zosúladenie VZN 
Č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania psov a novelizáciu VZN Č. 6/2010 o čistote 
mesta a verejnom poriadku vo vzťahu k úprave sankcií a príprave cenníka za prípadné 
porušenie, ktorý bude súčasťou t)'chto VZN. 

JUDr. Pavel H A G Y A R l 

26. 03. 2013 prÍmátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka PaedDr. Miroslav BenItlk'o'. ffl:a 
Ing. Stanisl,w Kahancc' . 1Cl't'ť-4 , '-..-.. 

PhDr. Radovan Bačík, PhD., I\1Bf~~ 
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